NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019
IN MEMORIAM HUGO VAN BODEGOM
Helaas moeten we deze nieuwsbrief starten met het trieste bericht dat na een
kort ziekbed onze clubgenoot Hugo van Bodegom toch nog onverwacht is
overleden. Hugo was een enthousiast en gewaardeerd lid van onze
woensdagmiddag veteranengroep. Wij wensen de familie en verdere
nabestaanden van Hugo alle sterkte om dit verlies te dragen.

DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Jullie kunnen alvast de datum van 1 mei in de agenda zetten, want dan houden
we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda en alle verslagen
zullen binnenkort worden verzonden. Het is belangrijk dat jullie allen deze
vergadering bijwonen want er staan een paar belangrijke zaken op de agenda.

VERNIEUWDE WEBSITE IS LIVE
Misschien heeft een aantal van jullie het al gezien: onze website is in een geheel
nieuw jasje gestoken! En wat is-ie mooi geworden! Dankzij veel werk van onze
Jeffrey, die overigens het beheer van de website heeft overgenomen van Ed
Poort, ziet het geheel er nu weer helemaal up to date uit en heeft zelfs zeer
geavanceerde verbindingen met TTApp. Vooral handig voor onze
wedstrijdspelers.
En er is tegelijkertijd nog meer te melden: voorheen stonden onze Statuten en
Huishoudelijk reglement wel op de oude site, maar dan in een ingescande vorm
van het oude boekje. Dankzij noest ‘monnikenwerk 2.0’ van Jan Moree, vader
van onze Inge, is die hele tekst gedigitaliseerd en gelijk in onze ‘huisstijl’ gezet,
zodat we nu over een fraaie digitale versie beschikken!
Verder met onze tijd mee gaande, hopen we ook binnenkort ook een Facebook
pagina van onze club te openen. Een goede zaak, waarmee we ook snel
nieuwtjes over de club kunnen verspreiden en zodoende ook een breder publiek
kunnen bereiken.

TAFELTENNISOCHTEND MONTESSORISCHOOL
Op vrijdag 1 februari hebben we samen met juf Bernadette, de vakleerkracht
Lichamelijke Opvoeding, weer eens een drietal clinics georganiseerd voor de
bovenbouw van onze overburen, de Montessorischool.
Drie groepen van elk ongeveer 27 kinderen deden enthousiast mee aan de
activiteiten die we voor hen hadden opgesteld. In korte rondes van 20 minuten
kwamen alle basis elementen van het tafeltennis aan de orde, zoals batgreep,
basishouding, behendigheid, balgevoel, oog/hand coordinatie en (reactie)
snelheid. En dat natuurlijk allemaal in leuke spelvormen.
Ook het bij de kinderen altijd populaire ‘round-the-table’ werd vanzelfsprekend
niet overgeslagen. Het werd een erg leuke ochtend en wie weet hebben we
enkele kinderen enthousiast gemaakt…

SNUFFEL-LESSEN IN FEBRUARI
Ook op ander terrein hebben we ons best gedaan om mensen te interesseren
voor onze leuke sport: in samenwerking met de gemeente Nissewaard hebben
we weer deelgenomen aan de zogeheten snuffel-lessen, waarin mensen kennis
kunnen maken met allerlei activiteiten en sporten.
We kregen in totaal 8 aanmeldingen, vijf 18-min en 3 18-plus. Gedurende drie
weken konden zij kennis met onze sport en onze club maken en dan besluiten of
ze daarmee door willen gaan. Ook uit dit initiatief hopen we weer enkele nieuwe
leden te kunnen verwelkomen.

DE NIEUWE SHIRTS GAAN IN PRODUCTIE
Nu we een goed overzicht hebben op de eerste bestelling, hebben we de
bestelling voor de nieuwe shirts gedaan, alsmede voor een extra voorraad waar
we dan weer een poosje mee vooruit komen als er nieuwe leden komen die een
shirt willen hebben of als jullie in de toekomst een nieuw of extra exemplaar
nodig hebben. We hopen snel tot uitlevering over te kunnen gaan.

OTC TOERNOOI WAS GROOT SUCCES
Voor het zevende opeenvolgende jaar mocht onze vereniging gastvrijheid geven aan
een editie uit het ‘rondreizend circus’ van OTC toernooien, als altijd in de eerste helft van
februari. Ook deze maal was het weer een erg leuk sportief evenement waarbij we vele
deelnemers uit voorgaande jaren maar ook vele nieuwe gezichten mochten
verwelkomen. Een meer uitgebreid verslag vind je op onze website.
Kijk maar via deze link:
http://www.ttvderepelaer.nl/wp-content/uploads/2019/02/verslag-otc-2019.pdf

WEDSTRIJDFORMULIEREN IN RESERVE
Deze mededeling is in hoofdzaak bestemd voor onze wedstrijdspelers. Stel: je speelt
een thuiswedstrijd maar de gebruikelijke teamcaptain die normaal gesproken het boekje
met de wedstrijdformulieren bij zich heeft, is er vanavond niet bij. Herkenbaar? En dan
staat het wel knullig om aan je tegenstander een setje te vragen, toch?
Onder de bar in de vakjes waar ook de aanmeldingsformulieren etc. liggen hebben we
twee boekjes voor elk van de reguliere als de duocompetitie gelegd, zodat daar in dat
soort gevallen uit geput kan worden. Wel na gebruik het boekje weer terugleggen zodat
je (of een van je collega’s) daar in de toekomst ook gebruik van kan maken.

JUNIORENTEAM GAAT ALS DE BRANDWEER
Het combinatieteam van junioren van De Sprint en onze club gaat momenteel als de
brandweer door de competitie. Door een monsterzege van 9-1 bij en tegen TOGB staat
het team nu op de tweede plek en gaat op 9 maart op jacht naar lijstaanvoerder
Sliedrecht Sport. Dus als je op die datum even niets te doen hebt: 14:00 uur in de zaal
van De Sprint aan De Rik 22b in Brielle!

